Norsk filosofisk tidsskrift: Call for papers

Temanummer av Norsk filosofisk tidsskrift om «filosofihistoriens glemte
kvinnelige pionerer»
Gjesteredaktør for dette nummeret er Hilde Vinje.
I et fag med fokus på kritiske spørsmål og rasjonell argumentasjon, er det lett å spørre hvorfor
en tenkers kjønn skulle være av relevans. Filosofifaget har siden sin opprinnelse higet etter å
være rent og universelt, og skal nettopp se bort fra det tilfeldige og helt personlige. Ideelt skulle
vi kunne avvise spørsmål om en tenkers kjønn, fordi de ville bomme på hva filosofien handler
om. Likevel er det ikke til å ignorere at den filosofiske kanon i all hovedsak domineres av én
gruppe, nemlig mannlige forfattere.
Norsk filosofisk tidsskrift vil med dette temanummeret (2/2018) bidra til å nyansere den
tradisjonelle fremstillingen av filosofihistorien, og rette søkelyset på kvinnelige pionerer som
ikke har blitt inkludert i den filosofiske kanon – til tross for at de har spilt en avgjørende rolle for
fagets utvikling.
Vi inviterer til bidrag som tematiserer følgende spørsmål: Hvilke filosofiske ideer og teorier
utformet av kvinnelige tenkere fortjener en revurdering? Er det bestemte filosofihistoriske
tradisjoner hvor arven etter kvinnelige foregangsfigurer i særlig grad kan skjøttes bedre? Hvilke
tekster burde oversettes til skandinaviske språk?
Vi søker tekster som:
(i)

med en historisk tilnærming diskuterer toneangivende filosofiske bidrag som er
forfattet av kvinnelige tenkere og har virket inn på fagets utvikling, men i liten eller
ingen grad har blitt tatt opp i den filosofihistoriske kanon.

(ii)

med en systematisk tilnærming drøfter nyskapende filosofiske bidrag fremsatt av
kvinnelige tenkere i filosofihistorien, uavhengig av resepsjonshistorie.

(iii)

oversetter sentrale originaltekster forfattet av kvinnelige tenkere til et skandinavisk
språk, med en tilhørende innledning som plasserer bidraget i en filosofihistorisk
kontekst.

Bidrag om filosofihistorie fra alle historiske epoker og tradisjoner er velkomne.
De nevnte tilnærmingene er ikke uttømmende for problemstillingene som er aktuelle for
nummeret. Hvordan en filosof forstås som glemt, er åpent for tolkning. Bidrag kan skrives på
norsk, svensk eller dansk.
Frist for innsending av bidrag er 1. mars 2018. Bidragene skal være klargjort for anonym
fagfellevurdering, og sendes sammen med forfatterens/-enes kontaktdetaljer til Hilde Vinje
(hilde.vinje@ifikk.uio.no).

